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HMS-informasjon til beboere 
(helse, miljø og sikkerhet) 

I boligselskapet ønsker vi å skape et trivelig og trygt miljø for alle. 
Sammen skal vi ta vare på både bygninger og uteareal. Vi er opptatt 
av blant annet brannvern, tilsyn med elektriske anlegg og utstyr, 
fellesarealer og lekeplass.  
 
Det finnes en del lovverk vi som boligselskap må følge. Blant annet lov 
om brann- og eksplosjonsvern, forurensningsloven og lov om tilsyn 
med elektriske anlegg og utstyr. Lovverket stiller krav både til 
boligselskapet ved styret og til deg som beboer. 
 

Alle beboere er pliktige til å føre tilsyn med egne boenheter. Dette for å forebygge faren for 
brann, feil på det elektriske anlegget, vannlekkasjer m.m. Derfor har vi i boligselskapet, som 
en del av vår internkontroll, utarbeidet et informasjonsskriv med en sjekkliste som du 
gjennomgår for din leilighet. Dette utføres én gang i året. 
 
BevarHMS er et HMS- og internkontrollsystem for boligselskap, se bevarhms.no.  
Illustrasjon av lykketegning.no  
 

Beboers ansvar (egen boenhet) Boligselskapets ansvar 

 Utføre nødvendig ettersyn og 
vedlikehold av det elektriske anlegget.  

 Montere og bruke elektrisk utstyr i 
henhold til bruksanvisning. 

 Kontrollere at brannverntiltak er i orden 
og eventuelt melde fra til boligselskapet 
ved mangler. 

 Sikre forsvarlig utført arbeid ved 
reparasjoner og andre endringer. 

 Melde fra til styret ved feil eller mangler 
som kan gå utover naboer, og/eller som 
skal følges opp av boligselskapet 
(inkludert feil på det elektriske anlegget i 
fellesarealer). 

 Etablere og gjennomføre nødvendig 
internkontroll (egenkontroll). 

 Utføre nødvendig ettersyn og 
vedlikehold av fellesarealer og 
fellesområder. 

 Følge opp feil og mangler som 
rapporteres inn. 

 Informere beboerne om deres plikter 
innen HMS-arbeidet. 

 

Husk å gjøre deg kjent med branninstruksen. Der står det viktig informasjon om hvordan du 
bør gå frem dersom du oppdager en brann. Det gjøres oppmerksom på at alle beboere selv 
har ansvar for å forsikre sine egne eiendeler (innboforsikring). For mer informasjon, se 
borettslagets nettside;   

Et trygt og godt bomiljø er vårt felles ansvar! 
 

Med vennlig hilsen 
Styret i Casinetto borettslag 
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HMS-SJEKKLISTE BEBOERE 
 

Nr Sjekkpunkter Utført 

1 Er rømningsveier (vinduer og dører) i orden og lett å komme til? (evakuering) 
Trappehus og innvendig trapp er hovedrømningsvei. Det installeres nye rømningsstiger 
i hver ende av alle svalganger for å sikre sekundær rømningsvei.  
Rømningsveier på loft har installert lede- og markeringslys. Det er i tillegg satt 
opp rømningsplaner utenfor alle utganger. Store åpningsbare vinduer er 
tilpasset krav til rømning. Alle rømningsveier skal være tilgjengelige uten 
hindringer fra for eksempel møbler mm. På felles loft skal det ikke oppbevares 
brennbart materiale. 
Gjennomgå rømningsveier og hvordan man bør opptre ved brann med alle i 
husstanden, spesielt barna.  

 

2 Er røykvarsler i orden? (brannvern) 

Det installeres nytt brannalarmanlegg av Gowens AS. De har ansvaret for å teste 
anlegget jevnlig. For informasjon om hvordan anlegget virker, se dokument; 
bruksanvisning Tyco brannalarmanlegg  
Beboer må påse at det ikke oppstår skade på utstyret. Skade meldes inn uten 
opphold.  

 

3 Er brannslokkingsutstyret i orden? (brannvern) 

Det er installert husbrannslange tilkoblet vannkran i alle leiligheter. Gowens sjekker 
regelmessig at de er i orden. Sjekk at nåla i trykkmåleren på brannslokkeapparatet 
peker på det grønne feltet. Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet og uskadet. 
Brannsikringsutstyret skal ikke flyttes, frakoples eller fjernes uten skriftlig samtykke 
fra styret. Dette for å unngå at brannsikringstiltakene forringes over tid. 
Beboer må påse at det ikke oppstår skade på utstyret. Skade meldes inn uten 
opphold. 

 

4 Er sikringsskapet i orden – ingen varmgang og nøkkel på plass? (elsikkerhet) 

Alt som ikke trenger å være i sikringsskapet ryddes vekk. Sjekk om kursene er tydelig 
merket. Sjekk at sikringene er skikkelig tilskrudd. Er det en sikring som går ofte, eller er 
veldig varm, må dette kontrolleres av elektriker. Vi anbefaler å ha en lommelykt 
stående i skapet.  

 

5 Er elektrisk utstyr som ledninger, stikkontakter, støpsler, lamper m.m. i orden? 
(elsikkerhet) 

Ser du svimerker er dette et alvorlig faresignal. Bruk ikke for sterke lyspærer. 
Ovner må ikke tildekkes eller komme nær brennbart materiale som gardiner og 
møbler. Vifteovn og løse lamper må aldri benyttes på barnerom. Se opp for løse 
og varme stikkontakter og støpsler, sprukne ledninger og unngå i størst mulig 
grad bruk av skjøteledninger.   
Sjekk at levende lys er slokket før du legger deg.  
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6 Skrur du av elektriske apparater på forsvarlig måte etter bruk? (elsikkerhet) 
Vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel slås alltid av når du boligen 
forlates og før du legger deg. Rengjør lofilteret etter bruk av tørketrommelen.  

Ha slokkemiddel og lommelykt mellom soverom og maskin. Hvis du ikke har 
montert timer (tidsur), trekk ut støpsel til utstyr med termostat som 
kaffetrakter, vannkoker, krølltang m.m. Ikke trekk i ledningen! Sjekk at ingen 
ovner, transformatorer eller ladere er tildekket. 
Tørrkoking er en hyppig brannårsak. Har du lett for å glemme å skru av 
kokeplaten, finnes det utkoplingsutstyr som bryter strømmen etter en viss tid. 
For eldre og funksjonshemmede kan hjelpemiddelsentralen i kommunen gi 
nærmere informasjon. Kravet til komfyrvakt kom i 2010 for alle nye boliger. 
Dersom det i en eldre bygning legges opp ny elektrisk kurs til komfyr gjelder 
samme krav til komfyrvakt. 

 

7 Har du kontrollert våtrom (bad, kjøkken) for mulig vannlekkasje?  
(tekniske installasjoner) 
Vannslanger og avløpsledninger til oppvaskmaskin bør skiftes dersom de er 
eldre enn 10 år. Sjekk for lekkasjer bak/under oppvaskmaskin, vaskemaskin, 
varmtvannsbereder og vask (vannlås) på kjøkken og bad. Kontroller at avløp fra 
vaskemaskin og oppvaskmaskin er godt festet. Rens sluk i gulv minst 1-2 ganger 
i året (avhengig av bruk).  

Husk visuell kontroll av radiatorer for vannbåren varme når anlegget igangsettes 
igjen hver høst. Ulyder kan skyldes luft i rørene og meldes inn til vaktmester. 

 

8 Har du rengjort dusjsslanger og dusjhoder regelmessig?  
(forebygge legionella)  
Dusjsslanger og dusjhoder rengjøres regelmessig. Etter et langvarig opphold fra 
hjemmet bør man gjennomspyle dusjen og andre kraner (f.eks. som brukes til 
tannpuss). Gjennomspyl med høyt trykk og varme i noen minutter.  

Rengjøring med vann av Dusjslange/ dusjhode 
• Gjennomspyl dusjen med 70 graders vann i 5 minutter 4 ganger i året. 
• Gjennomspyl regelmessig med varmt vann på 60 grader, for eksempel etter 
dusjing. 
Det kan også være aktuelt å rense dusjhodet og slangen i klor før bruk, se 
punktet under for nærmere beskrivelse. Dusjslanger og dusjhoder kan, i tillegg 
til eller i stedet for varmebehandling, demonteres og desinfiseres med 
husholdningsklor. 
Rengjøring i klor av Dusjslange/ dusjhode 
• Benytt to korker til 10 liter vann 
• Vær bevist på at hele dusjslangen/ - hodet fylles med blandingen 
• La det stå i 30 minutter 
• Spyl ut klorrester og løsnet slam før bruk 

PS. Sjekk at ditt dusjhode tåler klor. Billige dusjhoder og dusjslanger kan 
«flasse» hvis de blir utsatt for klor. 
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9 Har du kontrollert ventilasjonen? (tekniske installasjoner) 
Er lufteventiler i vegg, over vindu eller fra ventilasjonsanlegg åpne? Dette sikrer 
frisk luft inn og fuktig luft ut av leilighet. Det er også viktig å regelmessig 
rengjøre avtrekksvifta over komfyren. Fettet som samler seg i filteret kan lett ta 
fyr ved overoppheting. Inntaksventiler på bad og kjøkken holdes rene. 

 

10 Følger du retningslinjene for avfallshåndtering? 
Det er nedgravde søppelcontainere for kildesortering på øvre tun ved 
festplassen (mot Gustav Vigelands vei) og på nedre tun innerst på 
parkeringsplassen. Containerne er merket for nedkast for:  

Restavfall (matavfall, plast og annet avfall)  
Papir/papp  
Glass/metall.  

Alle plikter å sette seg inn i og følge bruksreglene for disse containerne. 

Dersom de nedgravde containerne er fulle, kan papir, plast-, glass- og 
metallavfall kastes i de store containerne som er beregnet på større 
gjenstander (den gule containeren som står på kildesorteringsplassen (øvre tun) 
og i den blå containeren på biloppstillingsplassen på nedre tun).  

Matavfall skal ikke kastes i de store containerne. Avfall skal ikke etterlates 
utenfor containerne. 

Elektriske artikler skal ikke kastes i ordinær container, men leveres godkjent 
returpunkt (for eksempel Elkjøp Skøyen). 

Farlig avfall leveres til Smestad gjenvinningsstasjon (maling, gips, 
bygningsmaterialer, mm). 

Av hensyn til naboers rett til ro er det er forbudt å benytte de store containerne 
i tiden kl. 22.00-07.00 på hverdager og i tiden kl. 20.30-09.00 på lørdag og 
søndag samt helligdager. 

 

11 Har du kontrollert om det finnes skadedyr? 
Beklageligvis oppdages det tilfeller av skadedyr i bygårder. Det gjelder alt fra 
mus til skjeggkre og veggdyr. Siden skadedyr ofte flytter seg på tvers av 
leiligheter, er det viktig å holde rent, samt gi beskjed til styret om funn. 

 

12 Har du meldt inn skader på slitte bygningsdeler? (Bygg og vedlikehold) 
Borettslaget ble bygget i begynnelsen av 1980-tallet og flere bygningsdeler 
begynner å nærme seg slutten av sin levetid. Styret har sterkt søkelys på det 
langsiktige vedlikeholdet gjennom det nettbaserte vedlikeholdsprogrammet 
Bevar Vedlikehold fra USBL og rutinemessige inspeksjoner av vaktmester. Det er 
likevel utfordrende å ha full oversikt over bygningsmassen. Alle beboere 
oppfordres derfor til å melde inn skader som oppdages, slik at følgeskader kan 
minimeres.    

 

 


